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Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen regels worden opgesteld

voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan en het voorkomen

of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van gebieden.

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens

een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-

Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door burge-

meester en wethouders.

Motieven

Het gedeelte van ’t Lienplantsoen, ter hoogte van de panden nrs 64 t/m 84, is als voetpad ingericht.

Dit weggedeelte wordt echter nog regelmatig bereden door (brom)fietsers, hetgeen kan leiden tot ge-

vaarlijke situaties. Om tegen deze weggebruikers te kunnen optreden, om dergelijke gevaarlijke situaties

tegen te gaan, is het gewenst dit weggedeelte en de aansluitende voetgangersbrug ook als voetpad

aan te wijzen. Hierover is met de bewoners overleg gevoerd.

Overleg met politie

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW heeft over dit verkeersbesluit overleg plaatsgevonden met

de politie Eenheid Den Haag bureau Leidschendam-Voorburg op 8 maart 2016 die hiermee akkoord

gaat.

Besluit:

Het gedeelte van ’t Lienplantsoen, voor de panden nrs 64 t/m 84, en de aansluitende voetgangersbrug

als voetpad aan te wijzen door plaatsing van de borden model G7 RVV

Leidschendam-Voorburg, 9 maart 2016

Namens burgemeester en wethouders,

D.R. Gussekloo

Hoofd afdeling Stadsbeheer

BEKENDMAKING

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (zoek.officielebekendmakingen.nl) op 23 maart 2016.

Het besluit ligt vanaf deze datum ook ter inzage, gedurende zes weken, in het Servicecentrum te Leid-

schendam (Koningin Wilhelminalaan 2) en in het Werkplein Corbulo te Voorburg (Prins Bernhardlaan

183).
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Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen

bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam. Indien er

sprake is van een spoedeisend belang kunt u, mits u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek

om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus

20302, 2500 EH Den Haag. Met het verzoek om voorlopige voorziening moet u een kopie van het be-

zwaarschrift meesturen. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn griffie-

rechten verschuldigd.
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